PROGRAMA
D’ACTIVITATS
2022
DE SETEMBRE A DESEMBRE

20

setembre
XAFÈS CIENTÍFICS A SABADEL

La frontera glaçada del Sistema Solar

1

Xerrada a càrrec de Carles Schnabel, divulgador de l’astronomia
Lloc: Unió Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16, Sabadell)
A les 19 h

24

SORTIDA ORNITOLOGIA

Bassa de Can Dunyó

Sortida matinal a càrrec de Pedro Peñalver i Mireia Calvet.
Lloc: Lliçà d’Amunt
Cal inscripció prèvia

24

Visita guiada a la riera de les Arenes de la mà d’experts del
Museu de Terrassa, la Comissió de rieres i l’ADENC.
Lloc: riera de les Arenes
Cal inscripció prèvia

15

Les flandes dels Casots

Sortida a l’Alt Penedès per passejar per la història, les vinyes,
els boscos mediterranis i les Flandes dels Casots, unes curioses
estructures d’erosió no gaire habituals. De tornada visitarem
l’avenc de l’Ordal.
Lloc: les Flandes dels Casots, Subirats
Sortida matinal a càrrec de Josep Maria Nogué, geòleg.
Cal inscripció prèvia.
FES REVIURE EL RIPOLL

Taller de determinació de l’estat ecològic
del riu Ripoll

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

La Betzuca, Torrebonica

Els entorns de Terrassa gaudeixen d’un dels més bells espais
conservats de la plana del Vallès. Farem un itinerari ornitològic
per planes i camins forestals, travessats per torrents que
permetrà observar una gran diversitat d’ocells, ja siguin propis
d’aquest espai com visitants d’altres espais propers com les
serralades.
Lloc: Parc agrari de Terrassa. La Betzuca, Torrebonica
Sortida matinal a càrrec de Toni Sanllehi, ornitòleg.
Cal inscripció prèvia.

DEBATS SOBRE EL FUTUR DEL RIU RIPOLL.
#STOPSURFCITY

El riu Ripoll: un ecosistema fluvial amb una
geologia singular

A càrrec de Josep M. Nogué, geòleg de l’ADENC, i Josep M.
Marallach, doctor en biologia ambiental, consultor independent.
Presenta Carmen Abarca, guionista Sabadellenca i membre de
l’Associació de Guionistes de Catalunya
Lloc: sala d’actes del Casal Pere Quart (Rambla, 69, Sabadell)
De 19 h a 21 h.

SORTIDA DE GEOLOGIA

Com cada tardor, valorarem l’estat ecològic del tram de riu
adoptat per l’ADENC. Activitat emmarcada dins del projecte
de recuperació ecològica del riu Ripoll.
Lloc: àrea d’esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

COMMEMORACIÓ DEL 60è ANIVERSARI DE LES
RIUADES DE TERRASSA

Entendre el passat històric i ambiental per projectar
el futur de les rieres.

29

2

octubre

18

CAFÈS CIENTÍFICS SABADELL

L’ajuda a morir, un dret nou

Xerrada a càrrec de Pablo Hernando,
Psicòleg i màster en bioètica
Lloc: Unió Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16, Sabadell)
A les 19 h

20

CAFÈS CIENTÍFICS TERRASSA

Biodiversitat Urbana, com tornem les nostres
ciutats més habitables.

A càrrec de Jordi Morató. A càrrec de l’Observatori
de l’Aigua de Terrassa
Lloc: Centre Excursionista de Terrassa(c. Sant Llorenç, 10, Terrassa)
Hora 19:30 h

22

SORTIDA DE BOTÀNICA

Via verda Sant Llorenç - Collserola

Pujant per la vall de Can Masdéu i baixant pel torrent de
Sant Iscle podrem apreciar el contrast entre el vessant sud,
amb prats i matollars, i el vessant nord, amb alzines, roures
i diferents espècies pròpies dels fondals ombrívols.
Lloc: Collserola
Sortida matinal a càrrec de Jordi Pérez. Cal inscripció prèvia.

23

FES REVIURE EL RIPOLL!

Jornada d’extracció d’espècies invasores

Treballarem per reduir la presència d’espècies invasores per
tal d’afavorir la vegetació autòctona. Activitat emmarcada dins
del projecte de recuperació ecològica del riu Ripoll.
Lloc: àrea d’esbarjo del molí de l’Amat (Can Puiggener, Sabadell)
Matinal. Cal inscripció prèvia.

23

FES REVIURE EL RIPOLL!

Jornada d’anellament científic d’ocells

Coneixerem la nova estació d’anellament d’ocells de l’ADENC
al riu Ripoll. Forma part del projecte SYLVIA, que utilitza
l’anellament científic per obtenir informació, a llarg termini,
de les tendències poblacionals i els paràmetres demogràfics
de les poblacions d’ocells terrestres de Catalunya.
Lloc: prop de Sant Vicenç de Jonqueres
Activitat matinal a càrrec d’Albert Mazarico i Oriol Castells.
Cal inscripció prèvia.

ORGANITZA:

www.adenc.cat
correu@adenc.cat

Tel. 93 717 18 87

inscripcions@adenc.cat
C/ Sant Isidre, 140, Sabadell
(Ca l’Estruch)
Horari:
Dilluns, dimecres i divendres de 10 a 14 h
Dimarts de 16 a 18 h

AMB EL SUPORT DE:

HI COL·LABOREN:
Acadèmia de Ciències Mèdiques i
de la Salut de Catalunya i Balears,
filial del Vallès Occidental
Agrupació Astronòmica de Sabadell
Agrupació Astronòmica de Terrassa
Assemblea Ecològica La Paparola
Càtedra UNESCO de Terrassa
Centre Excursionista de Terrassa
Comissió de Rieres
Corporació Sanitària del Parc Taulí
Fundació Bosch i Cardellach
Institut Català de Paleontologia
Miquel Crusafont
La Ruda – Amics de Can Deu per a
l’Agricultura Ecològica
LEITAT
MNACTEC
Museu de Terrassa
Observatori de l’Aigua de Terrassa

Unió Excursionista de
Sabadell
Universitat Autònoma de
Barcelona

EN CONVENI AMB:
El Rodal
Museu de Ciències Naturals
de Granollers
Som Energia

adenc1982
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5

novembre
LES CARGOLINES DE L’ADENC

Construïm el nostre cau

3

SORTIDA DE BOTÀNICA

Els paisatges oblidats

Amb observació col·lectiva i participativa intentarem
comprendre la diversitat del paisatge en mosaic esborradís del
nostre entorn fruit de la intervenció humana.
Lloc: Castellar del Vallès. La plana de Can Moragues
i Sant Pere d’Ullastre
Sortida matinal a càrrec de Romà Rigol, naturalista.
Cal inscripció prèvia.

15

17

Excursió a la Cova Simanya

Xerrada sobre la troballa d’en Pau, un fòssil humà

CAFÈS CIENTÍFICS A TERRASSA

Canvi climàtic i desigualtats

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Descobreix la diversitat d’ocells a la zona afectada
pel projecte Surfcity

El tram de 2 quilòmetres de riu a Sant Oleguer, amb 145 espècies
diferents d’aus registrades, és un excel·lent representant de la
diversitat d’ocells que alberga el riu Ripoll en general. A l’hivern,
trobem un dels pocs dormidors de corb marí gros (Phalacrocorax
carbo) i de martinet de nit (Nycticorax nycticorax) de tot el Vallès
Occidental.
Lloc: Sant Oleguer, riu Ripoll
Sortida matinal a càrrec de Xavi Escobar, educador ambiental.
Cal inscripció prèvia.

CAFÈS CIENTÍFICS A SABADELL

Ja fa 20 anys de la troballa d’en Pau, el primat que ho va
canviar tot. Xerrada a càrrec d’Isaac Casanovas, Paleontòleg.
Lloc: Unió Excursionista de Sabadell (c/ de la Salut, 14-16,
Sabadell)
A les 19 h.

24

LES CARGOLINES DE L’ADENC
Ens endinsarem a un dels indrets més coneguts del parc natural
de Sant Llorenç del Munt i l’Obac per descobrir com vivien els
nostres avantpassats.
Lloc: coll d’estenalles. Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Activitat matinal de lleure dirigida a infants de 6 a 12 anys.
Cal inscripció prèvia.

La secció de lleure de l’ADENC, les Cargolines, anirem a
Torrebonica i hi construirem el nostre cau.
Lloc: Torrebonica, Terrassa
Activitat matinal de lleure dirigida a infants de 6 a 12 anys. Cal
inscripció prèvia.

12

desembre

18

FES REVIURE EL RIPOLL

Jornada d’extracció d’espècies invasores

Treballarem per reduir la presència d’espècies invasores a fi
d’afavorir la vegetació autòctona. Activitat emmarcada dins del
projecte de recuperació ecològica del riu Ripoll.
A càrrec de Mireia Calvet, naturalista.
Matinal. Cal inscripció prèvia.
Lloc: àrea d’esbarjo de Sant Vicenç de Jonqueres (Sabadell)

Ponent: Mar Satorras Grau. A càrrec de La Paparola
Assemblea Ecologista.
Lloc: Centre Excursionista de Terrassa(c. Sant Llorenç, 10,
Terrassa)
Hora 19:30 h

26

27

SORTIDA D’ORNITOLOGIA

Delta del Tordera

El tram final de la Tordera acull indrets únics per l’avifauna,
amb ambients aquàtics molt diversos: prats de dall humits,
boscos inundats, estanys i el seu delta. Visitarem aquests
hàbitats i descobrirem algunes de les aus que hi viuen.
Lloc: delta del Tordera
Sortida matinal a càrrec d’Oriol Baena, ambientòleg i ornitòleg.
Cal inscripció prèvia.
FES REVIURE EL RIPOLL

Plantada al riu Ripoll

Jornada de voluntariat ambiental per participar en la
recuperació ecològica del riu Ripoll. Activitat finançada amb la
campanya Apadrina un arbre pel riu Ripoll! Col·laboració amb
WWFBarcelona.
Lloc: àrea d’Esbarjo del Molí de l’Amat- font dels Gitanos
Matinal. Cal inscripció prèvia.

Gratuït

Mobilitat
reduïda

Deficiències
visuals

Públic
familiar

Lleure
infantil

INSCRIPCIONS

En totes les activitats cal inscriure’s, prèviament, a través de la
pàgina web de l’ADENC (www.adenc.cat) o bé presencialment
a l’ADENC.
El període d’inscripció s’obre un mes abans de cada sortida. La
inscripció inclou el monitoratge i el material, però no inclou el
desplaçament fins al lloc de la sortida, ni l’allotjament.
Les places són limitades.
Per a les activitats de pagament, caldrà fer l’ingrés en el termini de 4
dies des de la inscripció, tot indicant el nom i l’activitat. La inscripció
no serà vàlida fins que no s’hagi efectuat el pagament. A partir d’una
setmana abans de cada sortida no es podran fer anul·lacions que
comportin el retorn de l’import pagat.

Triodos ES03 1491 0001 2530 0009 3552
Banc Sabadell ES19 0081 0900 84 0001561561
Preu sortides naturalistes:
Sortides de mig dia: 5 € socis / 10 € no socis
Sortides de tot el dia: 6 € socis / 12 € no socis
Infants fins a 12 anys: gratuït
Activitats de lleure (Les Cargolines de l’ADENC)
Infants i adults: 5 € socis / 10 € no socis
L’organització es reserva el dret a fer variacions en el programa.

